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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโปรตีน แร่ธาตุและวิตามินในข้าวพันธุ ์พื้นเมือง จ�านวน

20 สายพันธุ์ 36 ตัวอย่าง จากจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่าข้าว 36 ตัวอย่างมีปริมาณโปรตีนในช่วง 7.16±0.15-

11.05±0.12 กรัมต่อ 100 กรัม ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22) มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุดมีค่าเท่ากับ 263.85±0.19 

มิลลิกรัมกรัมต่อ 100 กรัม การวิเคราะห์หาธาตุเหล็กและแคลเซียมด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปค

โทรโฟโตเมทรี พบปริมาณความเข้มข้นของธาตุเหล็กมากที่สุดในข้าวหอมทุ่ง (LR7) มีค่าอยู่ที่ 7.31±0.14 มิลลิกรัม

ต่อ 100 กรัม และพบแคลเซียมสูงสุดในข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22) มีค่าเท่ากับ 11.15±0.24 มิลลิกรัมกรัมต่อ 100 

กรัม ในการวิเคราะห์หาวิตามินทั้ง 3 ชนิด ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง พบว่าข้าวสัมบาย

(LR14) มีปริมาณบีตาแคโรทีนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.08±0.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่ไม่พบบีตาแคโรทีน

ในข้าวพันธุพ์ืน้เมอืง 15 ตวัอย่าง ได้แก่ ข้าวปลาซวิน้อย (LR3) ข้าวหอมเสงีย่ม (LR6) ข้าวหอมทุง่ (LR7) ข้าวสนัป่าตอง 

(LR12) ข้าวสันป่าตองดอ (LR13) ข้าวโซเวียด (LR15) ข้าวสันติบาล (LR16) ข้าวหล่มปี (LR17) ข้าวเล้าแตก (LR19) 

ข้าวปลาซิวน้อย (LR20) ข้าวหอมเสงี่ยม (LR27) ข้าวหอมทุ่ง (LR28) ข้าวแพร่ (LR30) ข้าวแม้ว (LR31) ข้าวแดง 

(LR32) และข้าวปลาซวิน้อย (LR35) ปรมิาณแอลฟาโทโคฟีรอลและไธอะมนีพบสงูสดุในข้าวเหนยีวด�าลมืผวั (LR36) 

มีค่าอยู่ที่ 16.18±0.09 และ 12.08±0.18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ถือเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการเลือกบริโภค ส่งเสริมการเพาะปลูกและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งสามารถน�าไปพัฒนา

ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ 
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Abstract 
 The aim of this research was to study protein mineral and vitamin contents in 20 local rice 

varieties by collecting 36 samples from Loei province. Determination of nutritional value of 36 

samples showed that it consisted of 7.16±0.15-11.05±0.12 g protein/100 g rice. Khao Niaw Dum 

Luempua (LR22) showed the highest phosphorus content were 263.85±0.19 mg/100 g. Analysis

the amount of iron and calcium by flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS). Found

that the concentration of iron was the highest content in Khao Homtung (LR7) were 7.31±0.14 

mg/100 g, And calcium content highest in Khao Niaw Dum Luempua (LR22) as 11.15±0.24 mg/100 g. 

In the analysis of all three vitamins by high performance liquid chromatography (HPLC). Khao

Sum Bine (LR14) showed the highest beta carotene content were 0.08±0.14 mg/kg. While not 

detecting beta carotene in local rice varieties 15 samples including Khao Plah Sew Noi (LR3)

Khao Hom Sa Ngiem (LR6) Khao Homtung (LR7) Khao San Pa Tong (LR12) Khao San Pa Tongdor 

(LR13) Khao Soviet (LR15) Khao San Ti Bal (LR16) Khao Lom Pee (LR17) Khao Laotaek (LR19) Khao 

Plah Sew Noi (LR20) Khao Hom Sa Ngiem (LR27) Khao Homtung (LR28) Khao Phare (LR30) Khao 

Maw (LR31) Khao Dang (LR32) and Khao Plah Sew Noi (LR35). The results showed that the highest 

alpha tocopherol and thiamine contents were found in Khao Niaw Dum Luempua (LR36) with 

16.18±0.09 and 12.08±0.18 mg/kg, respectively. The results of this study are useful as basic data 

for rice consumption, Local rice preservation and further product development.
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1. บทน�า
 ข้าวถอืเป็นอาหารหลกัและพชืเศรษฐกจิท่ีส�าคญั

ของประเทศไทย นอกจากนีข้้าวยงัเป็นอาหารหลกัของ

ประชากรชาวโลกมากกว่าสามพนัล้านคน ข้าวนอกจาก

เป็นแหล่งของพลงังานท่ีส�าคัญแล้วยงัเป็นแหล่งทีด่ขีอง

สารอาหารหลายชนิด เช่น คาร์โบไฮเดรตและไขมัน

ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย โปรตีนท�า

หน้าที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย วิตามิน

และเกลือแร่ช่วยท�าให้ร่างกายท�างานได้ปกติ ฯลฯ 

โดยข้าวที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมน�ามาเพาะปลูกใน

การเกษตรปัจจุบันจะเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ผ่านการ

ปรับปรุงสายพันธุ์เพราะให้ผลผลิตสูงจนท�าให้ข้าว

พันธุ์พื้นเมืองหรือข้าวพื้นบ้านถูกลืมไปส่งผลให้มีการ

เพาะปลูกลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามข้าวพันธุ์

พื้นเมืองเป็นข้าวท่ีลักษณะเด่นบางประการท่ีถือเป็น

ข้อดกีว่าข้าวปรบัปรงุสายพนัธุ ์เช่น คณุภาพ ความหอม

และความสามารถในการปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 

เป็นต้น ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไว้ไม่

ให้สูญพันธุ์เพื่อสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาการวิจัย

และการพัฒนาพันธุ ์ข้าวในอนาคตและจากกระแส

สังคมในปัจจุบันเก่ียวกับเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพ 

เครื่องส�าอางและเภสัชกรรมจากสมุนไพรหรือวัสดุ

ทางธรรมชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�าให้ข้าว

พันธ์ุพ้ืนเมอืงกลบัมาเป็นทีน่ยิมในกลุม่ของผูบ้รโิภคและ

เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวพันธุ์

พื้นเมืองซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มข้ึน 

ข้าวพื้นเมืองแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันท้ังใน

เรื่องของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบ

ทางโภชนาการ [1] ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรม 

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การให้ปุ๋ยรวมทั้งสภาวะการ

เก็บรักษา โดยข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีเมล็ดสีเข้มมักจะ

มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพันธุ์ข้าวท่ีมีเมล็ดสีขาว 

จากการศกึษาคณุค่าทางโภชนาการของข้าวพืน้เมอืง 9 

สายพันธุ์ จากจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าข้าวท้ัง 9 

สายพันธุ์มีความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 12.11–14.83

ข้าวเหนียวด�ามีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดแต่มีปริมาณ

ไขมันต�่าที่สุด ข้าวหอมกัญญามีปริมาณโปรตีน วิตามิน

บี 1 วิตามินอีและไขมันสูงที่สุด ข้าวสังข์หยดมีปริมาณ

สงักะสสูีงทีสุ่ดและให้พลงังานต�า่ทีส่ดุ ข้าวหอมมะลแิดง

มีกากใยและพลังงานสูงที่สุดข้าวสินเหล็กมีปริมาณ

วิตามินบี 1 สูงที่ สุดและข้าวหอมอุบลมีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตและธาตุเหล็กสูงที่สุด ในขณะที่ข้าวเล้า

แตกไม่มีสารอาหารใดที่สูงเด่นชัด โดยตรวจไม่พบ

บีตาแคโรทีนในข้าวทั้ง 9 สายพันธุ์ [2] จากข้อมูล

ดงักล่าวจงึควรศึกษาปรมิาณโปรตนี แร่ธาตแุละวติามนิ

ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคและ

ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการเพาะปลูกและ

อนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในอนาคต

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
2.1 ขั้นตอนการวิจัย
2.1.1 การเลือกตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง

 ส�าหรับการวิเคราะห์

 ตัวอย่างที่น�ามาวิเคราะห์เป็นตัวอย่างข้าวพันธุ์

พื้นเมืองจ�านวน 36 ตัวอย่าง 20 สายพันธุ์ ซึ่งได้จาก

การสุม่ซ้ือจากเกษตรกร จ�านวน 7 อ�าเภอ ในจงัหวดัเลย 

การเตรียมตัวอย่างท�าได้โดยน�าข้าวเปลือกแต่ละ

สายพันธุ์มาให้เป็นข้าวกล้องด้วยเครื่องสีข้าวโดยการ

คดัเลอืกเมลด็ข้าวทีส่มบรูณ์ จากนัน้น�าไปบดให้ละเอยีด

เก็บไว้ในโถดูดความช้ืนก่อนน�าไปวิเคราะห์ในขั้นตอน

ต่อไป 

2.1.2 การหาประสิทธิภาพการวิเคราะห์

 1. การวิเคราะห์หาร้อยละการกลับคืน 

 น�า ตัวอย ่ างมาเติมสารละลายมาตรฐาน 

เหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) วิตามินเอ

วติามนิบ ี1และวติามนิอ ีจากนัน้น�าสารผสมตวัอย่างไป

วเิคราะห์โดยการวดัซ�า้จ�านวน 5 ครัง้ โดยการวเิคราะห์

หาค่าร้อยละการกลับคืนของเหล็ก (Fe) แคลเซียม 

(Ca) วเิคราะห์ด้วยเครือ่งอะตอมมกิแอบซอร์พชนัสเปค
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โทรโฟโตมิเตอร์ (AAS) ส่วนฟอสฟอรัส (P) วิเคราะห์

ด้วยเครื่องเครื่องอัลตราไวโอเลต วิสิเบิล สเปคโทรโฟ

โตมิเตอร์ (UV-Vis) และวิตามินเอ วิตามินบี 1และโท

โคฟีรอล (วิตามินอี) วิเคราะห์เครื่องโครมาโทกราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) แล้วค�านวณหาค่า

ร้อยละ การกลับคืน

 2. การวิเคราะห์หาค่าความแม่นย�า 

 น�าตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ในแต่ละครั้งมาหาค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (SD) และค่าร้อยละ

เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD)

 3. การวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นต�่าสุดที่

วิเคราะห์ได้ในตัวอย่างที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) 

และค่าความเข้มข้นต�่าสุดท่ีวิเคราะห์ได้ในตัวอย่างที่

สามารถหาปริมาณ (LOQ)

 วัดสารละลายมาตรฐานเหล็ก (Fe) แคลเซียม 

(Ca) ฟอสฟอรัส (P) วิตามินเอ วิตามินบี 1 และ

วิตามินอี ทุกความเข้มข้นซ�้า 5 ครั้ง แล้วน�าค่าการวัด

ไปค�านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2.1.3 การวิเคราะห์ปริมาณหาโปรตีน [3] 

 ชั่งตัวอย่างข้าวท่ีบดละเอียดมาจ�านวน 3 กรัม 

ใส ่ลงในหลอดย่อยโปรตีนเติมสารผสมระหว ่าง

คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO
4
) และโพแทสเซียมซัลเฟต 

(K
2
SO

4
) จ�านวน 5 กรัม เติมกรดซัลฟิวริก (H

2
SO

4
) 

ปริมาตร 20 มิลลิลิตร น�าไปย่อยโดยตั้งอุณหภูมิ

การย่อยที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 

นาท ีแล้วปรบัอณุหภมูเิป็น 400 องศาเซลเซยีส ย่อยจน

ได้สารละลายใสปล่อยให้เยน็ทีอ่ณุหภมิูห้อง แล้วท�าการ

กลั่นโดยเปิดสวิทช์ ให้ความร้อนและเปิดน�้าหล่อเย็นที่

เครื่องควบแน่น น�าขวดรูปชมพู่ซึ่งบรรจุกรดบอริก

เข้มข้นร้อยละ 4 (H
3
BO

3
) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร เติม

อินดิเคเตอร์ แล้วน�าไปรองรับของเหลวท่ีกลั่นเติม

น�้ากลั่นจ�านวน 20 มิลลิลิตร เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(NaOH) จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลขุ่น กลั่น

สารละลายต่อจนได้ของเหลวจ�านวน 125 มิลลิลิตร 

น�าสารละลายตัวอย่างที่ได้ไปไตเตรทด้วยสารละลาย

กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ท่ีความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล 

จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีม่วง

2.1.4 การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัส (P) [4]

 ชั่งตัวอย่างข้าวที่บดละเอียดมาจ�านวน 1 กรัม 

ใส่ในเจลดาห์ลฟาร์ก เติมกรดไฮเปอร์คลอริก (HCIO
4
)
 

จ�านวน 10 มิลลิลิตร น�าไปย่อยบนเครื่องย่อยจน

สารละลายเปล่ียนจากใสไม่มีสีเป็นสีขาวทิ้งไว้ให้เย็น

แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร ด้วยน�้ากลั่น

น�ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ดูดสารละลาย

ตัวอย่างที่กรองได้มา 10 มิลลิลิตร เติมสารละลายผสม

กันระหว่างแอมโมเนียมเมตาวานาเดท (NH
4
VO

3
) กับ 

แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต ((NH
4
)
6
MO

7
O

24
.4H

2
O) 

จ�านวน 15 มิลลิลิตร ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที แล้วน�า

ไปวดัด้วยเครือ่งอลัตราไวโอเลต วสิเิบลิ สเปคโทรโฟโต

มิเตอร์ (UV-Vis) ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร และ

ท�าการวิเคราะห์ซ�้า 5 ครั้ง

2.1.5 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) และ

 แคลเซียม (Ca) [5]

 ชั่งตัวอย่างข้าวที่บดละเอียดมาจ�านวน 5 กรัม 

ใส่ในถ้วยกระเบื้องแล้วน�าไปเผาที่อุณหภูมิ 450 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเติมสารละลาย

กรดไนตริก (HNO
3
) จ�านวน 3 มิลลิลิตร เผาซ�้าที่

อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วเติมสารละลายกรด

ไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้น 6 โมลาร์ ปริมาตร 6 

มิลลิลิตร น�าสารละลายตัวอย่างที่ได้ไปกรอง และปรับ

ปริมาตรสารละลายตัวอย่างให้ครบ 50 มิลลิลิตร ด้วย

น�้ากลั่นแล้วน�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอพ

ซอร์ฟชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (AAS) Shimadzu รุ่น 

AA-6200 ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอม มิกแอบซอร์พชัน

สเปคโทรโฟโตเมทรี (FAAS) ตามสภาวะการวิเคราะห์ 

(ตารางที่ 1) เทียบกับสารละลายมาตรฐานเหล็ก (Fe) 
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และแคลเซียม (Ca) แล้วท�าการวิเคราะห์ซ�้า 5 ครั้ง

ตารางที ่1 สภาวะการวเิคราะห์ธาตเุหลก็และแคลเซยีม 

สภาวะของการวิเคราะห์

พารา

มิเตอร์

ความยาว

คลื่น

ความกว้าง

สลิท

ชนิดของ

เปลวไฟ
Lamp

เหล็ก

แคลเซียม
248.26

422.48

0.7

0.7

air C
2
H

2

 air C
2
H

2

HCL

HCL

2.1.6 การวิเคราะห์หาปริมาณบีตาแคโรที หรือ 

 วิตามินเอ [6]

 ชั่งตัวอย่างข้าวที่บดละเอียดมา 5 กรัม จากนั้น

เติมสารละลายกรดแอสคอร์บิค (C
6
H

8
O

6
) เข้มข้น

ร้อยละ 10 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ 2 โมล ต่อลิตร

สารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์ (KOH) 50 มลิลลิิตร

น�าไปต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

ทิ้งให้เย็นจากนั้นเติม 70 มิลลิลิตรของเฮกเซน (C
6
H

14
) 

น�าไปเขย่าเป็นเวลา 2 นาที เก็บสารชั้นบนใส่ในกรวย

แยกที่มีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 

เข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร สกัดซ�้า 2 ครั้ง

ด้วยเฮกเซน (C
6
H

14
) และล้างสารสกัดด้วยสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 

100 มิลลิลิตร น�าสารละลายที่ได้มาระเหยด้วยเครื่อง 

rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ละลายสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (CHCl
3
) ปริมาตร

1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วย เมทานอล (CH
3
OH) 

ใหค้รบ 5 มลิลิลติร แล้วน�าไปกรองดว้ยเยื่อกรองขนาด

รูพรุน 0.45 ไมโครเมตร น�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 

Shimadzu รุ ่น LC-10Avp ที่ความยาวคลื่น 450 

นาโนเมตร ด้วยอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ด้วย

เฟสเคลือ่นทีเ่ป็นเอทลิอะซเีตทต่อเมทานอล อตัราส่วน 

80 ต่อ 20 เทียบกับสารละลายมาตรฐานวิตามินเอ

แล้วท�าการวิเคราะห์ซ�้า 5 ครั้ง

2.1.7 การวิเคราะห์หาปริมาณโทโคฟีรอล หรือ 

 วิตามินอี [7] 

 ช่ังตัวอย่างข้าวที่บดละเอียดมา 10 กรัม เติม 

เมทานอล (CH
3
OH) 50 มิลลิลิตร แล้วน�าไปเขย่าเป็น

เวลา 30 นาที จากนั้นกรองสารละลายแล้วน�าตัวอย่าง 

ที่ได้ไประเหยที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

10 นาที ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล (CH
3
OH) ให้ครบ 

5 มิลลิลิตร แล้วน�าไปกรองด้วยเยื่อกรองขนาดรูพรุน 

0.45 ไมโครเมตร ดูดมา 20 ไมโครลิตรน�าไปวิเคราะห์

ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

(HPLC) ที่ความยาวคล่ืน 292 นาโนเมตร ด้วยอัตรา

การไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ด้วยเฟสเคลื่อนที่เป็น

อะซิโตไนไตรล์ต่อเมทานอลอัตราส่วน 80 ต่อ 20

เทียบกับสารละลายมาตรฐานวิตามินอี แล้วท�าการ

วิเคราะห์ซ�้า 5 ครั้ง

2.1.8 การวิ เคราะห ์หาปริมาณไธอะมีน หรือ 

 วิตามิน บี 1 [7]

 ชั่งตัวอย่างข้าวที่บดละเอียดมา 5 กรัม เติม

เฮกเซน (C
6
H

14
) 5 มิลลิลิตรและน�้ากลั่น 15 มิลลิลิตร 

น�าไปเขย่าเป็นเวลา 3 นาที น�าไปเซนทรฟิิวส์ทีค่วามเร็ว 

5,000 รอบต่อนาที นาน 30 นาที กรองด้วยกระดาษ

กรองเบอร์ 1 ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล (CH
3
OH)

ใหค้รบ 5 มลิลิลติร แล้วน�าไปกรองดว้ยเยื่อกรองขนาด

รูพรุน 0.45 ไมโครเมตร น�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 

Shimadzu รุ ่น LC-10Avp ที่ความยาวคลื่น 290 

นาโนเมตร ด้วยอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาทีด้วย

เฟสเคล่ือนทีเ่ป็นสารละลายกรดอะซติกิเข้มข้น ร้อยละ 

2.4 เมทานอลเข้มข้นร้อยละ 15 ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต

เข้มข้น 2.4 โมลาร์ต่ออะซิโตไนไตรล์ ที่อัตราส่วน 95 

ต่อ 5 เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานวิตามินบี 1 

แล้วท�าการวิเคราะห์ซ�้า 5 ครั้ง
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการ

 วิเคราะห์
 จากการศึกษาความถูกต้องของพารามิเตอร์ 

ที่ท�าการวิเคราะห์ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

เชิงเส้น (R2) มีผลดีทุกพารามิเตอร์มีค่า R2≥ 0.995 

จากการศึกษาหาความถูกต้องของวิธีโดยการศึกษา

หาค่าร้อยละการกลบัคนื (%recovery) ค่าความเข้มข้น

ต�่าสุดของสารท่ีต้องการวิเคราะห์ท่ีสามารถวัดได้ 

(LOD) ค่าความเข้มข้นทีใ่ช้เป็นขดีจ�ากดัล่าง (LOQ) และ

ร้อยละการเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ของ

พารามิเตอร์ทั้งหมดแสดงผลท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับ

ได้ (ตารางที่ 2)

3.2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน
 ผลการวเิคราะห์หาปรมิาณโปรตนีพบว่าตวัอย่าง

ข้าวพันธุ ์พื้นเมืองที่น�ามาวิเคราะห์มีปริมาณโปรตีน

อยู่ในช่วง 7.16±0.15 ถึง 11.05±0.12 กรัมต่อ 100 

กรัม โดยตัวอย่างข้าวพันธุ ์พื้นเมืองที่เป็นข้าวเจ้า

จ�านวน 2 ตวัอย่างทีน่�ามาวเิคราะห์มปีรมิาณโปรตนีสงู

กว่าตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองข้าวเหนียวจ�านวน 34 

ตัวอย่าง ซึ่งข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR34) ที่เก็บจากอ�าเภอ

นาแห้ว จังหวัดเลย มีปริมาณโปรตีนมากท่ีสุดซ่ึงมีค่า

เท่ากับ 11.05 ±0.12 กรัมต่อ 100 กรัม รองลงมาคือ

ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR25) ท่ีเก็บจากอ�าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 11.01±0.09 กรัม

ต่อ 100 กรัม และพบปริมาณโปรตีนน้อยที่สุดซึ่งมีค่า

อยู ่ที่ 7.16±0.15 กรัมต่อ 100 กรัม ในตัวอย่าง

ข้าวเหนียว คือ ข้าวสันป่าตองดอ (LR13) ที่เก็บจาก

อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ตารางที่ 3) ผลการ

วิเคราะห์ที่ได้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ [8] ที่ท�า

การวิเคราะห์สารอาหารหลักของข้าวพื้นเมืองบริเวณ

ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าข้าวทั้ง 12 พันธุ์

มีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 7.24-11.16 กรัมต่อ 100 

กรัม และ [9] ที่ท�าการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในข้าว

พื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

พบว่ามีปรมิาณโปรตนีอยูร่ะหว่าง 1.00-11.63 กรมัต่อ 

100 กรัม ซึ่งเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ในตารางที ่

3 พบว่าข้าวแต่ละสายพนัธุแ์ละแต่ละพืน้ท่ีเกบ็ตวัอย่าง

มีปริมาณโปรตีนไม่เท่ากันซึ่งมีปัจจัยมาจากชนิดของ

ข้าวและสายพันธุ์ข้าว สภาพแวดล้อมในการปลูกข้าว

เป็นปัจจยัส�าคญั คอื การใส่ปุย๋ไนโตรเจนในระยะต่าง ๆ  

ขณะที่ข้าวเจริญเติบโตรวมถึงระยะเวลาในการปลูก

และสภาพอากาศก็ส่งผลต่อปริมาณโปรตีนในข้าวเช่น

กัน อีกทั้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวส่งผลต่อการสะสมของ

โปรตีนในเมล็ดข้าว ข้าวที่ยังไม่สุกเต็มที่จะมีปริมาณ

โปรตนีน้อย โดยแนวโน้มการเพิม่ขึน้ของปรมิาณโปรตนี

จะเพิม่ตามระยะเวลาการเกบ็เกีย่วเพราะการเกบ็เกีย่ว

ข้าวในเวลาที่เหมาะสมมีผลให้ระดับโปรตีนในเมล็ด

สูงที่สุดปริมาณการสะสมและกระจายของโปรตีนจะมี

มากในส่วนผิวของเมล็ดข้าว ข้าวที่ยังไม่แก่จัดจึงยังมี

ปริมาณการสะสมของโปรตีนที่ผิวเมล็ดต�่าแต่ถ้าข้าวมี

ปริมาณโปรตีนสูงเกินไปจะท�าให้เมล็ดแข็งขึ้นท�าให้ขัด

สอีอกได้ยากและมคีวามนุม่ลดลงเม่ือมโีปรตนี 10 กรมั

ต่อ 100 กรัม และหากมีโปรตีนสูงถึง 12 กรัมต่อ 100 

กรัม จะท�าให้ความเหนียวของข้าวลดลง [10]

3.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส (P) 

 เหล็ก (Fe) และแคลเซียม (Ca)
 จากการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัส (P) ใน

ตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองจ�านวน 36 ตัวอย่าง พบ

ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ระหว่าง 178.98±0.24 - 

263.85±0.19 กรัมต่อ 100 กรัม (ตารางที่ 3) ข้าวพันธุ์

พืน้เมอืงทีม่ฟีอสฟอรสั (P) มากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 

ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22) ข้าวก�่าเปลือกด�า (LR23) 

ข้าวก�่าเปลือกขาว (LR24) ข้าวซิวเกล้ียงแดง (LR21) 

ทีจ่ดุเกบ็อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย และข้าวเหนยีวด�า

ลืมผัว (LR36) ที่จุดเก็บอ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัส (P) เท่ากับ 263.85±0.19, 

263.49±0.08, 263.28±0.09, 262.98±0.14 และ 
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262.75±0.15 มิลลิกรัมกรัมต่อ 100 กรัม ตามล�าดับ 

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุพบว่ามีธาตุเหล็ก 

(Fe) ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีน�ามาวิเคราะห์

อยู่ในช่วง 0.89±0.12-7.31±0.14 มิลลิกรัมต่อ 100 

กรัม (ตาราง ท่ี 4) โดยตัวอย่างท่ีมีปริมาณธาตุเหล็ก 

(Fe) มากที่สุดจะเป็นข้าวหอมทุ่ง (LR7) ท่ีจุดเก็บ

อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 7.31±0.14 

มลิลกิรมัต่อ 100 กรมั และพบว่าตวัอย่างข้าวสนัตบิาล 

(LR16) ที่จุดเก็บอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีปริมาณธาตุ

เหล็ก (Fe) น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.89±0.12 มิลลิกรัม

ต่อ100 กรมั และผลการวเิคราะห์หาปรมิาณแคลเซยีม 

(Ca) ในตวัอย่างข้าวพันธ์ุพืน้เมอืงพบปรมิาณแคลเซยีม 

(Ca) อยู่ในช่วง 0.34±0.22-11.15±0.24 มิลลิกรัมต่อ 

100 กรัม (ตารางที่ 4) ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแคลเซียม 

(Ca) มากที่สุด คือ ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22) ที่เก็บ

จากอ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีปริมาณแคลเซียม 

(Ca) เท่ากบั 11.15±0.24 มลิลกิรมัต่อ 100 กรมั รองลง

มา ข้าวเหนยีวด�าลมืผวั (LR36) ทีเ่กบ็จากอ�าเภอนาแห้ว 

จังหวัดเลย มีปริมาณแคลเซียม(Ca) อยู่ที่ 10.02±0.18 

มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และพบปริมาณแคลเซียม (Ca) 

น้อยที่สุดในตัวอย่างข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR1) ที่เก็บ

จากอ�าเภอเมือง จังหวัดเลย มีค่าอยู่ที่ 0.34±0.22 

มลิลกิรมัต่อ 100 กรมั (ตารางที ่4) ผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ [11] ที่ท�าการวิเคราะห์

หาปริมาณแร่ธาตุในข้าวพื้นเมืองบริเวณตอนเหนือ

ของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าข้าวพื้นเมืองมีปริมาณ

แคลเซียม (Ca) ในช่วง 4.43±0.33–9.96±0.51 

มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และพบธาตุเหล็ก (Fe) อยู่ใน

ช่วง 3.07±0.40-11.22±0.50 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม

และ [12] ท�าการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียม ทองแดง 

เหล็กและสังกะสีในข้าวพื้นเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พบว่าข้าวพื้นเมืองมีปริมาณแคลเซียม (Ca) ในช่วง 

3.50±0.89–6.45± 1.27 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และ

พบธาตุเหล็ก (Fe) อยู่ในช่วง 0.02±0.01-2.52±0.86 

มลิลกิรมัต่อ 100 กรมั ฟอสฟอรสั (P) เป็นแร่ธาตทุีช่่วย

ในการซ่อมแซมกระดูกและฟันที่สึกหรอ ทั้งยังช่วยใน

การท�างานของระบบประสาทและการหดตัวของ

กล้ามเนือ้ แคลเซยีม (Ca) เป็นแร่ธาตทุีม่คีวามส�าคญัต่อ

การสร้างกระดกู ปรมิาณแคลเซยีม (Ca) ทีแ่นะน�าต่อวนั 

คือ 1.00–1.30 กรัม (FAO / WHO, 2001) ธาตุเหล็ก 

(Fe) เป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับการท�าหน้าที่ทางสรีรวิทยา

ในร่างกายและที่ส�าคัญคือใช้การขนส่งออกซิเจนไปทั่ว

ร่างกาย การขาดธาตุเหล็กจะท�าให้เกิดโรคโลหิตจาง 

ปริมาณธาตุอาหารที่แนะน�าของธาตุเหล็กส�าหรับ

เพศหญงิในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่182) 

พ.ศ. 2541 ก�าหนดไว้ 0.015 กรัมต่อวัน จากผลการ

วเิคราะห์ในตารางที ่4 พบว่ามปีรมิาณฟอสฟอรสั เหล็ก

และแคลเซียมแตกต่างกันซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความ

แตกต่างของปริมาณแร่ธาตุทั้ง 3 ชนิด ที่มีในข้าวพันธุ์

พืน้เมอืงทัง้ 36 ตวัอย่าง คอื ชนดิของข้าวและสายพนัธุ์

ข้าวจะมปีรมิาณแร่ธาตแุตกต่างกนัและระยะการเจรญิ

เติบโตของข้าวจะมีอิทธิพลมากต่อส่วนประกอบทาง

เคมีของข้าวซึ่งรวมทั้งปริมาณแร่ธาตุด้วยข้าวที่เติบโต

เต็มที่มักจะมีปริมาณฟอสฟอรัส ทองแดงและสังกะสี

มากส่วนปริมาณเหล็กไม่มีความสัมพันธ์กับระยะการ

เจริญเติบโตของพืช รวมทั้งดิน (พื้นที่) ที่ใช้ในการเพาะ

ปลูกข้าวซึ่งจากจุดเก็บตัวอย่างจะพบว่าตัวอย่างจาก

อ�าเภอวงัสะพงุ มปีรมิาณแร่ธาตสุงูกว่าจดุเกบ็อืน่ ๆ  โดย

เฉพาะธาตเุหลก็ ทัง้นีเ้พราะทีจ่ดุเกบ็ดงักล่าวมสีายของ

แร่เหล็กและมีการท�าเหมืองแร่จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่

ท�าให้จุดเก็บดังกล่าวมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าจุดเก็บอื่น 

 รวมทั้งชนิดของดินและสภาพของดินที่ข้าวน้ัน

ขึน้อยูก่ม็ผีลต่อปรมิาณแร่ธาตใุนข้าวเช่นกนั ข้าวทีเ่จรญิ

เติบโตในดินประเภทดินปูนจะน�าแมงกานีสและ

โคบอลท์ไปใช้ได้ยากถงึแม้ดนิจะมคีวามอดุมสมบรูณ์คอื

มีแร่ธาตุหลายชนิดและมีปริมาณมากเพียงพอส�าหรับ

การเจริญเติบโตของข้าวแต่ถ้าสภาพของดินเป็นกรด

ก็จะมีผลต่อการน�าแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ของข้าวเช่น

กัน เช่น เม่ือพีเอชของดินสูงข้าวจะน�าโมลิบดิน่ัมและ

ซีลีเนียมไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าดินบริเวณนั้น ๆ มีค่า
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พีเอชที่ต�่า พืชจะใช้ประโยชน์จากเหล็กได้ ส ่วน

ฟอสฟอรัสในดินจะถูกตรึงอยู่ในรูป อะลูมิเนียม เหล็ก 

ฟอสเฟต เมื่อดินมีพีเอชต�่ากว่า 6.5 จะถูกตรึงอยู่ใน

รูปแคลเซียมฟอสเฟต เมื่อพีเอชสูงกว่า 6.5 ข้าวจะน�า

ฟอสเฟตไปใช้ประโยชน์ได้ยาก การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้มีผล

ต่อปรมิาณแร่ธาตใุนข้าวกล่าวคอืการให้ปุ๋ยโปแตสเซียม

แก่ข้าวมากจะท�าให้ข้าวมีปริมาณโปแตสเซียมสูงแต่

โซเดียมและแมกนีเซียมจะลดลง นอกจากน้ีการใช้ปุ๋ย

ฟอสเฟตจะท�าให้ฟอสฟอรัสในข้าวเพิ่มขึ้นและยังมีผล

ท�าให้แคลเซียมเพิ่มมากขึ้นด้วย [13]

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการวิเคราะห์

 พารามิเตอร์ Linear rangea 

(mg/L)

R2 % recoveryb LODc 

(mg/L)

LOQc 

(mg/L)

%RSDd

ฟอสฟอรัส (P) 1.00-5.00 0.9954 95.24 0.02 0.06 0.42

แคลเซียม (Ca) 1.00-5.00 0.9983 97.57 0.05 0.16 1.01

เหล็ก (Fe) 0.10-3.00 0.9974 96.85 0.06 0.19 3.18

บีตาแคโรทีน blank-9.00 0.9956 95.29 0.02 0.08 0.31

แอลฟาโทโคฟีรอล blank-40.00 0.9967 95.74 1.17 1.51 2.08

ไธอะมีน blank-30.00 0.9972 95.28 0.42 0.71 2.24

a,b,c ท�าการวิเคราะห์ซ�้า 5 ครั้ง และd ท�าการวิเคราะห์ซ�้า 10 ครั้ง

ตารางที่ 3 ปริมาณโปรตีนและฟอสฟอรัส (P) ในข้าวพันธุ์พื้นเมือง

แหล่งรวบรวม ตัวอย่างและรหัสตัวอย่าง ปริมาณโปรตีน  ปริมาณฟอสฟอรัส

  (กรัมต่อ 100 กรัม) (มิลลิกรัมกรัมต่อ 100 กรัม)

อ�าเภอเมือง ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR1) 8.51±0.17 179.82±0.09

  ข้าวเล้าแตก (LR2) 7.29±0.21 179.77±0.15

  ข้าวปลาซิวน้อย (LR3) 8.45±0.15 178.98±0.24

อ�าเภอวังสะพุง

 ข้าวก�่าไร่ (LR4) 8.21±0.14 182.14±0.25

 ข้าวเล้าแตก (LR5) 7.25±0.12 181.02±0.29

อ�าเภอวังสะพุง ข้าวหอมเสงี่ยม (LR6) 8.11±0.13 181.05±0.17

 ข้าวหอมทุ่ง (LR7) 8.15±0.11 180.51±0.22

อ�าเภอเชียงคาน ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR8) 8.19±0.12 182.27±0.18

 ข้าวก�่านา (LR9) 8.17±0.15 182.34±0.21

 ข้าวเล้าแตก (LR10) 8.34±0.21 181.15±0.16

 ข้าวแพร่เม็ดใหญ่ (LR11) 8.13±0.19 183.09±0.24

 ข้าวสันป่าตอง (LR12) 8.23±0.17 181.09±0.09

 ข้าวสันป่าตองดอ (LR13) 7.16±0.15 181.14±0.09

อ�าเภอท่าลี่ ข้าวสัมบาย (LR14) 8.22±0.12 183.02±0.11

 ข้าวโซเวียด (LR15) 8.29±0.09 183.19±0.12
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ตารางที่ 3 ปริมาณโปรตีนและฟอสฟอรัส (P) ในข้าวพันธุ์พื้นเมือง (ต่อ)

แหล่งรวบรวม ตัวอย่างและรหัสตัวอย่าง ปริมาณโปรตีน  ปริมาณฟอสฟอรัส

  (กรัมต่อ 100 กรัม) (มิลลิกรัมกรัมต่อ 100 กรัม)

 ข้าวสันติบาล (LR16) 8.24±0.07 182.95±0.07

 ข้าวหล่มปี (LR17) 8.41±0.18 183.04±0.09

อ�าเภอปากชม ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR18) 9.49±0.18 182.56±0.09

  ข้าวเล้าแตก (LR19) 7.27±0.22 182.08±0.21

  ข้าวปลาซิวน้อย (LR20) 9.52±0.25 181.89±0.22

อ�าเภอด่านซ้าย ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR21) 8.37±0.28 262.98±0.14

  ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22) 8.11±0.27 263.85±0.19

  ข้าวก�่าเปลือกด�า (LR23) 8.13±0.08 263.49±0.08

  ข้าวก�่าเปลือกขาว (LR24) 8.18±0.18 263.28±0.09

  ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR25) 11.01±0.09 182.15±0.12

  ข้าวเล้าแตก (LR26) 7.23±0.11 259.78±0.15

  ข้าวหอมเสงี่ยม (LR27) 8.21±0.09 260.23±0.14

  ข้าวหอมทุ่ง (LR28) 8.18±0.18 261.24±0.24

  ข้าวปลาซิวน้อย (LR29) 8.46±0.12 262.01±0.23

  ข้าวแพร่ (LR30) 8.32±0.11 262.08±0.24

  ข้าวแม้ว (LR31) 8.25±0.08 261.95±0.29

  ข้าวแดง (LR32) 8.36±0.12 260.56±0.14

อ�าเภอนาแห้ว ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR33) 10.35±0.09 261.98±0.09

  ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR34) 11.05±0.12 201.98±0.09

  ข้าวปลาซิวน้อย (LR35) 10.57±0.11 261.52±0.11

  ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR36) 10.61±0.17 262.75±0.15
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ตารางที่ 4 ปริมาณเหล็ก (Fe) และแคลเซียม (Ca) ในข้าวพันธุ์พื้นเมือง

แหล่งรวบรวม ตัวอย่างและรหัสตัวอย่าง ปริมาณเหล็ก (Fe)

(มิลลิกรัมกรัมต่อ 100 กรัม)

ปริมาณแคลเซียม (Ca)

(มิลลิกรัมกรัมต่อ 100 กรัม)

อ�าเภอเมือง ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR1) 1.51±0.17 0.34±0.22

 ข้าวเล้าแตก (LR2) 1.42±0.08 0.37±0.19

 

อ�าเภอวังสะพุง

อ�าเภอเชียงคาน

อ�าเภอท่าลี่

อ�าเภอปากชม

อ�าเภอด่านซ้าย

อ�าเภอนาแห้ว

ข้าวปลาซิวน้อย (LR3)

ข้าวก�่าไร่ (LR4)

ข้าวเล้าแตก (LR5)

ข้าวหอมเสงี่ยม (LR6)

ข้าวหอมทุ่ง (LR7)

ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR8)

ข้าวก�่านา (LR9)

ข้าวเล้าแตก (LR10)

ข้าวแพร่เม็ดใหญ่ (LR11)

ข้าวสันป่าตอง (LR12)

ข้าวสันป่าตองดอ (LR13)

ข้าวสัมบาย (LR14)

ข้าวโซเวียด (LR15)

ข้าวสันติบาล (LR16)

ข้าวหล่มปี (LR17)

ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR18)

ข้าวเล้าแตก (LR19)

ข้าวปลาซิวน้อย (LR20)

ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR21)

ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22)

ข้าวก�่าเปลือกด�า (LR23)

ข้าวก�่าเปลือกขาว (LR24)

ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR25)

ข้าวเล้าแตก (LR26)

ข้าวหอมเสงี่ยม (LR27)

ข้าวหอมทุ่ง (LR28)

ข้าวปลาซิวน้อย (LR29)

ข้าวแพร่ (LR30)

ข้าวแม้ว (LR31)

ข้าวแดง (LR32)

ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR33)

ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR34)

ข้าวปลาซิวน้อย (LR35)

ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR36)

1.49±0.21

7.08±0.19

6.98±0.11

7.24±0.09

7.31±0.14

2.17±0.07

2.21±0.07

2.25±0.08

2.28±0.18

2.21±0.10

2.24±0.19

0.95±0.12

0.92±0.08

0.89±0.12

0.97±0.09

1.95±0.08

2.01±0.08

2.05±0.18

2.23±0.24

2.34±0.09

2.32±0.19

2.29±0.18

2.37±0.17

2.13±0.19

2.56±0.18

2.52±0.09

2.21±0.11

2.34±0.14

2.19±0.15

2.17±0.11

2.91±0.08

2.85±0.12

2.81±0.17

2.73±0.19

0.41±0.08

4.02±0.25

3.95±0.21

3.87±0.18

3.83±0.09

4.19±0.07

4.21±0.29

3.85±0.28

3.91±0.27

3.96±0.15

3.72±0.21

4.05±0.18

4.03±0.22

4.07±0.29

3.99±0.21

3.98±0.09

3.95±0.31

4.02±0.27

4.02±0.05

11.15±0.24

9.78±0.17

8.85±0.19

9.49±0.11

7.83±0.07

7.08±0.34

7.15±0.33

7.11±0.23

7.21±0.21

7.09±0.09

7.14±0.25

7.85±0.31

6.92±0.17

7.15±0.19

10.02±0.18
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3.4 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณบีตาแคโรทีน 

 แอลฟาโทโคฟีรอลและไธอะมีน
 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินทั้ง 3 ชนิด 

(สารบีตาแคโรทีนหรือวิตามินเอ แอลฟาโทโค ฟีรอล

หรอืวติามนิอีและไธอะมนีหรือวติามนิบ ี1) ในข้าวพนัธุ์

พื้นเมืองจ�านวน 36 ตัวอย่าง 20 สายพันธุ์ด้วยเครื่อง

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) พบว่า

การวิเคราะห์วิตามินเอไม่สามารถตรวจพบ (ND) 

วติามินเอในข้าวจ�านวน 15 ตวัอย่าง และสามารถตรวจ

พบวิตามินเอในข้าวจ�านวน 21 ตัวอย่างโดยตัวอย่าง

ข้าวทีม่วีติามนิเอมากทีส่ดุ คอื ข้าวสมับาย (LR14) ทีจ่ดุ

เก็บอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.08±0.14 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 5) วิตามินเอช่วยใน

การเจริญเติบโต บ�ารุงสายตาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ 

ช่วยพัฒนากระดูกและฟันรวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน

โรค ผลการวิเคราะห์วิตามินอีในตัวอย่างข้าวที่น�ามา

วิเคราะห์อยู่ที่ช่วง 1.87±0.24 -16.18±0.19 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม โดยตัวอย่างที่มีวิตามินอีมากที่สุดจะเป็น

ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR36) ท่ีจุดเก็บอ�าเภอ นาแห้ว 

จังหวัดเลย มีค่าเท่ากับ 16.18±0.19 มิลลิกรัมต่อ

กโิลกรมั และตวัอย่างทีม่วีติามนิอน้ีอยทีส่ดุ คือ ข้าวเจ้า

ด�าลืมผัว (LR25) มีค่าเท่ากับ1.87±0.24 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (ตารางท่ี 5) วิตามินอีเป็นวิตามินท่ีจ�าเป็น

ต่อร่างกายและต้องได้รับทุกวันเป็นสารต้านอนุมูล

อิสระ ช่วยไขกระดูกในการสร้างเลือด ต้านการแข็งตัว

ของเลือด ผลการวิเคราะห์วิตามินบี 1 พบในปริมาณ

ระหว่าง 3.06±0.06-12.08±0.18 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 

พันธุ์ข้าวที่มีปริมาณวิตามินบี 1 มากที่สุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR36) ข้าวเจ้าด�าลืมผัว 

(LR34) ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR25) ข้าวเหนียวด�าลืมผัว 

(LR22) และข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR8)ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 

12.08±0.18, 11.74±0.24, 10.26±0.09, 7.87±0.17 

และ 7.27±0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 5) วิตามินบี 1 เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริม

การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เกิดพลังงานและ

มีผลต่อการท�างานของระบบประสาท ปริมาณความ

ต้องการวิตามินบี 1 ในคนจะแตกต่างกันไป เช่น ผู้ชาย 

1.2-1.4 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้หญิง 1.0-1.1 มิลลิกรัมต่อ

วนั เดก็ 0.6-1.0 มลิลกิรมัต่อวนั ซึง่ผลการศึกษาปรมิาณ

วติามนิบ ี1 และวติามนิอ ีในครัง้นีม้คีวามสอดคล้องกบั 

[10] แต่มีปริมาณสูงกว่าการศึกษาของ [2] จากผลการ

วิเคราะห์ในตารางที่ 5 จะพบว่าข้าวทั้ง 36 ตัวอย่าง

มีปริมาณวิตามินทั้ง 3 ชนิดในแตกต่างกันทั้งนี้มี

ปัจจัยมาจากความแตกต่างของชนิดและสายพันธุ์ข้าว

เนื่องจากข้าวแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มีองค์ประกอบ

เริม่ต้นทางเคมแีตกต่างกันจงึมผีลต่อกระบวนการสร้าง

วิตามินแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน และมีผลมาจาก

ความแตกต่างของพืน้ทีใ่นการเกบ็ตวัอย่างเพราะแต่ละ

พื้นที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวมีความอุดมสมบูรณ์

แตกต่างรวมทั้งมีปริมาณแสงและความช้ืนแตกต่าง

กันซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์วิตามินในพืช 
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ตารางที่ 5 ปริมาณวิตามินทั้ง 3 ชนิด ในข้าวพันธุ์พื้นเมือง

แหล่งรวบรวม ตัวอย่างและรหัสตัวอย่าง  ปริมาณวิตามิน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

  วิตามินเอ แอลฟาโทโคฟีรอล วิตามินบี 1

อ�าเภอเมือง ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR1) 0.03±0.15 2.75±0.23 5.32±0.23

  ข้าวเล้าแตก (LR2) 0.04±0.21 2.95±0.09 4.95±0.25

  ข้าวปลาซิวน้อย (LR3) ND 2.58±0.11 4.67±0.17

อ�าเภอวังสะพุง ข้าวก�่า (LR4) 0.05±0.11 5.24±0.12 6.75±0.25

  ข้าวเล้าแตก (LR5) 0.04±0.17 3.01±0.24 5.21±0.21

  ข้าวหอมเสงี่ยม (LR6) ND 3.21±0.27 3.89±0.19

  ข้าวหอมทุ่ง (LR7) ND 3.28±0.11 4.05±0.25

อ�าเภอเชียงคาน  ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR8) 0.06±0.08 9.58±0.32 7.27±0.17

 ข้าวก�่า (LR9) 0.05±0.09 9.33±0.08 3.64±0.24

 ข้าวเล้าแตก (LR10) 0.03±0.07 2.99±0.18 5.25±0.25

 ข้าวแพร่เม็ดใหญ่ (LR11) 0.02±0.19 3.37±0.29 4.82±0.38

 ข้าวสันป่าตอง (LR12) ND 10.82±0.28 5.51±0.21

 ข้าวสันป่าตองดอ (LR13) ND 10.74±0.07 5.48±0.18

อ�าเภอท่าลี่ ข้าวสัมบาย (LR14) 0.08±0.14 15.08±0.14 4.12±0.12

  ข้าวโซเวียด (LR15) ND 9.74±0.19 4.09±0.09

  ข้าวสันติบาล (LR16) ND 15.05±0.19 4.04±0.14

  ข้าวหล่มปี (LR17) ND 15.14±0.18 3.91±0.11

อ�าเภอปากชม ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR18) 0.02±0.12 2.84±0.14 5.82±0.22

  ข้าวเล้าแตก (LR19) ND 3.05±0.13 4.98±0.18

  ข้าวปลาซิวน้อย (LR20) ND 2.86±0.27 4.91±0.21

อ�าเภอด่านซ้าย ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR21) 0.03±0.07 2.78±0.09 5.73±0.23

  ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22) 0.07±0.14 8.37±0.15 7.87±0.17

  ข้าวก�่าเปลือกด�า (LR23) 0.06±0.12 15.05±0.15 3.82±0.22

  ข้าวก�่าเปลือกขาว (LR24) 0.05±0.08 3.98±0.17 3.06±0.06

  ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR25) 0.04±0.09 1.87±0.24 10.26±0.09

  ข้าวเล้าแตก (LR26) 0.03±0.13 3.03±0.29 5.02±0.22

  ข้าวหอมเสงี่ยม (LR27) ND 3.45±0.31 4.49±0.09

  ข้าวหอมทุ่ง (LR28) ND 3.24±0.31 5.01±0.21

  ข้าวปลาซิวน้อย (LR29) 0.01±0.11 2.77±0.14 4.87±0.17

  ข้าวแพร่ (LR30) ND 3.46±0.17 3.97±0.17

  ข้าวแม้ว (LR31) ND 15.89±0.19 4.58±0.18

 ข้าวแดง (LR32) 0.03±0.16 15.88±0.09 5.01±0.21

อ�าเภอนาแห้ว ข้าวซิวเกลี้ยงแดง (LR33) 0.03±0.25 2.75±0.11 5.61±0.21

 ข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR34) 0.04±0.27 1.92±0.22 11.74±0.24

 ข้าวปลาซิวน้อย (LR35) ND 3.04±0.24 4.32±0.24

 ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR36) 0.06±0.05 16.18±0.09 12.08±0.18

** ND (not detected) ตรวจไม่พบ 
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4. สรุป 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน แร่ธาตุและ

วิตามินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเลย จ�านวน 36 

ตัวอย่าง 20 สายพันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างกันโดย

ข้าวที่มีปริมาณโปรตีน แร่ธาตุและวิตามินท่ีสูงและ

น่าสนใจมีดังนี้ พบว่าปริมาณโปรตีนในตัวอย่างข้าว

ทั้ง 36 ตัวอย่างที่น�ามาวิเคราะห์มีปริมาณที่ไม่แตกต่าง

กันโดยตัวอย่างข้าวที่พบโปรตีนสูงที่สุด คือ ข้าวเจ้าด�า

ลมืผวั (LR34) และข้าวเจ้าด�าลมืผวั (LR25) ฟอสฟอรสั

จะพบมากในตวัอย่างข้าวทีเ่ก็บจากอ�าเภอด่านซ้ายและ

อ�าเภอนาแห้ว คือ ข้าวเหนียวด�าลืมผัว (LR22) ข้าวก�่า

เปลือกด�า (LR23) และข้าวก�่าเปลือกขาว (LR24) ธาตุ

เหล็กพบมากที่สุดในตัวอย่างจากอ�าเภอวังสะพุง คือ 

ข้าวหอมทุ่ง (LR7) และข้าวหอมเสงี่ยม (LR6) และ

ข้าวก�า่ไร่ (LR4) แคลเซยีมพบมากทีส่ดุทีอ่�าเภอด่านซ้าย

และอ�าเภอนาแห้วโดยเฉพาะตัวอย่างข้าวเหนียวด�า

ลมืผวั (LR22) และข้าวเหนยีวด�าลมืผวั (LR36) ส�าหรบั

วิตามินทั้ง 3 ชนิด จะพบในปริมาณน้อยโดยพบว่า

วิตามินเอพบมากที่สุดในข้าวสัมบาย (LR14) วิตามินอี

พบมากในข้าวเหนยีวด�าลมืผวั (LR36) ข้าวแม้ว (LR31) 

และข้าวแดง (LR32) ส่วนวติามนิบ ี1 คอื ข้าวเหนยีวด�า

ลืมผัว (LR36) และข้าวเจ้าด�าลืมผัว (LR34) 
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